
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

TERAPEUTA OCUPACIONAL
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01. A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d) instrucional, com elaboração de prescrições e 
orientações de execução.
e) expositivo, com apresentação de conceitos de um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        
e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética  – de sentido  autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão



09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:

a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e seus 
princípios,  foram muitos os passos percorridos  antes de 
chegarmos ao nível de evolução do SUS atual. Sobre este 
assunto  relacione  a  primeira  coluna  com  a  segunda 
coluna. 

POLÍTICAS (coluna 1)                                        
1. SUDS

2. CONASP

3. AIS

4. VIII Conferência Nacional de Saúde

5. SUS

CARACTERÍSTICAS (coluna 2)
(   ) Ampla discussão sobre os runos do sistema  de saúde 
e sugeriu propostas para a Assembléia Constituinte.
(    ) Convênios com municípios e Estados, permitindo pela 
primeira  vez  o  uso  de  recursos  da  previdência  para 
financiar serviços de saúde oferecidos a toda população;
(  )  Descentralização  do  INAMPS  e  forte  apoio  dos 
governadores.
(  ) Deu início a programação das atividades de assistência 
no âmbito do INAMPS e criou a AIH     
(  )  Conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde  que  são 
oferecidos  gratuitamente   sem que o usuário  tenha que 
comprovar qualquer contribuição prévia.

Marque  a  alternativa  que  trás  a  sequencia  correta da 
segunda coluna:

a)  4, 1, 3, 2, 5 
b)  4, 3, 1, 2, 5
c)  3, 4, 1, 2, 5
d)  1, 3, 5, 4, 2

e)  4, 5, 3, 1, 2

12.  O  Conselho  de  Saúde,  em  caráter  permanente  e 
deliberativo, órgão colegiado e composto por representantes 
do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde 
e usuários; atua na formulação de estratégias e no controle 
da  execução  da  política  de  saúde  na  instância 
correspondente,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
Estes conceitos estão inseridos na seguinte LEI:

a) Lei Nº 8142/90
b) Lei Nº 8124/90
c) Lei Nº 8242/92
d) Lei Nº 8080/90
e) Lei Nº 8080/89

13. Pela NOB 01/96, o gestor do SUS ou grupos de gestores 
devem  estabelecer  com  os  prestadores  de  serviços  de 
Saúde a quantidade de leitos,  o número  de  consultas  de 
especialidades,  tipos  de  serviços  de  apoio  diagnóstico  e 
terapêutico  que  estarão  sob  controle  da  Central  de 
Regulação. São consideradas unidades requisitantes junto à 
central de regulação, EXCETO:

a) Unidades Básicas de Saúde da área de referência.
b) Ambulatórios  de  especialidades  da  área  de 

referência.
c) Centrais  de  regulação  de  outros  municípios  e 

regiões autorizados ou não.
d) Hospitais públicos de menor complexidade
e) Hospitais privados de menor complexidade

14. A Programação Pactuada e Integrada (PPI) envolve as 
atividades  de  assistencial  hospitalar  e  ambulatorial,  da 
vigilância  sanitária  e  de  epidemiologia  e  controle  de 
doenças,  constituindo  um  instrumento  essencial  de 
reorganização do modelo de atenção e de gestão do SUS, 
de  alocação  de  recursos  e  de  explicitação  do  pacto 
estabelecido pelas três esferas de governo. 
Analise as alternativas abaixo e marque a INCORRETA:

a) A elaboração da PPI deve se dar em um processo 
ascendente,  de  base  municipal,  configurando  as 
responsabilidades  do  Estado  na  busca  crescente 
da  equidade,  da  qualidade  da  atenção  e  na 
conformação da rede regionalizada e hierarquizada 
de serviços.

b) O  processo  de  elaboração  da  programação 
pactuada  entre  gestores  e  integrada  entre  as 
esferas de governo deve respeitar a autonomia de 
cada gestor.

c) A  Programação  envolve  as  atividades  de 
assistencial hospitalar e ambulatorial, da vigilância 
sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, 
mas não observa os princípios da integralidade das 



ações  de  saúde,  pois  as  atividades  estão 
relacionadas a uma população específica.

d) A  elaboração  da  programação  observa  critérios 
definidos pelas comissões intergestores e aprovados pelos 
Conselhos. No tocante aos recursos de origem federal, os 
critérios,  prazos e fluxos de elaboração da programação 
integrada são fixados em ato normativo do Ministério da 
Saúde.
e) Os órgãos federais, Estaduais e municipais, bem como 
os  prestadores  conveniados  e  contratados  têm as  suas 
ações  na  programação  do  município  em  que  estão 
localizados,  na  medida  em  que  estão  subordinados  ao 
gestor municipal.

15.   A  Política  Nacional  de  Humanização  do  SUS  - 
Humaniza SUS visa atingir todos os níveis de atenção à 
saúde,  entendendo  a  humanização  como  uma 
transformação cultural. No caso dos serviços que prestam 
atenção básica, o HumanizaSUS propõe-se:

a)  Priorizar  a ordem de chegada dos  usuários  nas filas 
para atendimento.
b)  Incentivar  práticas  que  priorizem  o  consumo  de 
medicação. 
c)  À  elaboração  de  projetos  terapêuticos  individuais  e 
coletivos para os usuários e sua rede social.
d) Ao enfraquecimento das relações entre as equipes de 
saúde e os usuários.
e) À desvalorização da figura pessoal do cuidador em prol 
da busca da melhor tecnologia.

16.  A Portaria GM nº 154, de 2008, criou os Núcleos de 
Apoio  à  Saúde  da  Família  –  NASF,  com o  objetivo  de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade.
Sobre  NASF avalie  as  proposições  abaixo  e  assinale  a 
alternativa CORRETA.

a)  O  NASF  pode  estar  classificado  em  uma  das  três 
modalidades: NASF 1, NASF 2 e NASF 3, sendo vedada a 
implantação dessas modalidades, de forma concomitante, 
nos Municípios e no Distrito Federal.
b) O NASF deve ser constituído por equipes compostas 
por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que 
atuem  em  parceria  com  os  profissionais  das  Equipes 
Saúde da Família.
c) O NASF deve apoiar a inserção da Estratégia Saúde da 
Família na rede de serviços, considerando o processo de 
territorialização e regionalização desenhado,  a partir  das 
referências hospitalares.
d)  O  NASF  é  o  responsável  por  revisar  a  prática  dos 
processos  de  referência  e  contrareferência  no 
encaminhamento  clínico  de  usuários,  sendo  permitida, 

quando necessária, a participação das Equipes Saúde da 
Família no processo de revisão.
e) O NASF constitui-se porta de entrada do Sistema Único 
de  Saúde  e  deve  atuar  de  forma  integrada  à  rede  de 
serviços, a partir da Estratégia Saúde da Família.

17. Sobre Ética Profissional, analise as proposições abaixo e 
marque a alternativa INCORRETA.

a) A responsabilidade  do terapeuta  ocupacional,  por  erro 
cometido em sua atuação profissional, é diminuída quando 
cometido  o  erro na coletividade de uma instituição ou  de 
uma equipe.
b) O  terapeuta  ocupacional  avalia  sua  competência  e 
somente aceitam atribuição ou assumem encargo, quando 
capazes de desempenho seguro para o cliente.
c) O terapeuta ocupacional  presta assistência ao homem, 
participando da promoção, tratamento e recuperação de sua 
saúde
d) O  terapeuta  ocupacional  é  responsável  pelo 
desempenho  técnico  do  pessoal  sob  sua  direção, 
coordenação, supervisão e orientação. 
e)  O  terapeuta  ocupacional  atualiza  e  aperfeiçoa  seus 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício 
do cliente e do desenvolvimento de suas profissões.

18.  É  proibido  ao  terapeuta  ocupacional,  perante  seus 
colegas e demais membros da equipe de saúde: 

a) Prestar  ao  cliente  assistência  que,  por  sua  natureza, 
incumbe a outro profissional; 
b) Concorrer, ainda que a título de solidariedade, para que 
colega pratique crime, contravenção penal ou ato que infrinja 
postulado ético-profissional; 
c) Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, 
bem como praticar ato que importe em concorrência desleal 
ou acarrete dano ao desempenho profissional de colega; 
d) Manter  segredo  sobre  fato  sigiloso  de  que  tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir 
o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção
e) Criticar, depreciativamente, colega ou outro membro da 
equipe de saúde,  a entidade onde exerce a profissão,  ou 
outra instituição de assistência à saúde. 

19. A esquizofrenia trata-se de um transtorno mental grave, 
com alta prevalência em todo o mundo e que impõe desafios 
importantes  para  a  pessoa  acometida  e  sua  família.  No 
tratamento da esquizofrenia, a OMS propõe a combinação 
de três componentes:

a) Reinserção social; apoio familiar e aconselhamento.
b) Psicoterapia breve; medicação e apoio social.
c)Uso  de  medicamentos;  educação  e  intervenções 
psicossociais e reabilitação. 
d)  Educação  sobre  a  doença;  inclusão  social  e  inserção 
laboral.
e) Apoio econômico; institucionalização e medicação.



20. O início do atendimento a pessoas com incapacidades 
físicas, sensoriais ou mentais em instituições brasileiras se 
deu a partir:

a) do século XVII.
b) da segunda metade do século XVIII.

c) da segunda metade do século XIX.
d) da segunda metade do século XX.
e) da segunda metade do século XVII

21.  Em  relação  à  posição  da  mão  das  crianças  com 
paralisia  cerebral,  que característica marcante e típica é 
observada

a) mão em garra.
b) torção dos dedos da mão.
c) extensão dos dedos da mão.
d) polegar incluso sob os outros dedos fletidos.
e) extensão do polegar com flexão dos demais dedos.

22.  Sobre os eixos das atividades produzidas em grupos, 
analise as proposições abaixo.

I  -  Recreativo  (atividades  dirigidas  de  lazer),  tratamento 
(atividades terapêuticas) e ocupação livre (ocupoterapia).
II  -  Individual  (produção  individual),  grupal  (produção 
grupal) e social (produção com a comunidade).
III - Ambulatorial (produção protegida), social (associação 
entre tratamento e cotidiano) e histórico (ligação entre as 
produções e evolução do sujeito).
IV  -  Vertical  (associação  entre  atividades  individuais), 
horizontal (associação entre atividades em uma sessão) e 
histórico (ligação de várias sessões de um mesmo grupo).

Marque a alternativa CORRETA

a) Apenas a proposição I está correta.
b) Apenas a proposição III está correta.
c) Apenas a proposição IV está correta.
d) Apenas as proposições I e II estão corretas.
e) Apenas as proposições III e IV estão corretas.

23. Na programação terapêutica de paciente hemiplégico 
portador  de  “síndrome ombro-mão”  em estágio  inicial,  o 
terapeuta ocupacional deve:

a)Favorecer  o  movimento  de  pinça,  utilizando  da 
cinesioterapia ativa usando jogos de
encaixe.
b)Utilizar  cinesioterapia  ativa  com  resistência  para 
favorecer o recrutamento motor.
c)Usar  recursos  de  resistência  elástica  para  o 
fortalecimento da fibra motora.
d) Usar de cinesioterapia ativa, porém, sem resistência.
e)Usar  de  cinesioterapia  passiva,  mobilizando  as 
articulações do punho e dos dedos e orientar quanto aos 

cuidados na  realização dos exercícios  autoassistidos  de 
MMSS.

24.  É  utilizado  (a)  como  uma  escala  de  sete  níveis 
representativos  de  independência  e  dependência, 
mensura a severidade de incapacidade e os resultados da 
medicina de reabilitação em pacientes adultos e idosos.

a) Medida canadense de desempenho ocupacional.
b) Medida de independência funcional.
c) SF-36.
d) Inventário para avaliação do lazer do adulto.
e) Questionário ocupacional.

25. Sobre os Serviços Residenciais Terapêuticos, analise as 
proposições abaixo e julgue se verdadeiras ou falsas.

(  ) Destinam-se a pessoas com transtorno mental  severo 
que não apresentem deficiência física ou intelectual.
(  )  Nesses  serviços,  os  profissionais  devem  buscar  a 
ampliação da inserção social e a construção da autonomia 
dos sujeitos em atividades da vida cotidiana
(   ) Destinam-se a egressos de internações psiquiátricas de 
longa permanência que não possuam suporte social e laços 
familiares.
(  ) Devem estar inseridos, preferencialmente, em espaços 
protegidos e contar com equipe de enfermagem em tempo 
integral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia CORRETA

a) V, V, V, F
b) F, V, V, V
c) F, V, V, F
d) V, F, F, F
e) V, F, V, F

26.  Sobre o Modelo do Processo de Terapia Ocupacional 
Humanista, analise as proposições abaixo:

I - A principal característica do trabalho, nesse modelo, é a 
existência  de  padrões  preestabelecidos  para  o  seu 
desenvolvimento.
II  -  O  cliente  determina  os  caminhos  a  percorrer  para 
retomar uma vida saudável e o estado de saúde.
II  -  Deve seguir  as consagradas divisões do processo de 
Terapia Ocupacional em encaminhamento, entrevista inicial, 
avaliação,  elaboração  de  programa  detratamento  e 
intervenção.
IV- Centra-se na aplicação de provas e testes.

Marque a alternativa CORRETA

a) Apenas a proposição II está correta.
b) Apenas as proposições I e II estão corretas.
c) Apenas as proposições II e III estão corretas.
d) Apenas a proposição IV está correta.
e) Apenas as proposições II e IV estão corretas.



27.  São objetivos  gerais  da  terapia  ocupacional  na 
abordagem sociocultural.

a)  Criar  e  fazer  avaliação  de  atividades  físicas,  podendo 
prestar atendimento individual ou em grupo.
b) Avaliar as funções de docência, pesquisa, consultoria e 
supervisão.

c) Atuar utilizando como recurso terapêutico o movimento, 
a percepção, a aprendizagem, a afetividade, e a cultura.
d)  Elaborar  planos  de  reabilitação  e  adaptação  social, 
buscando  desenvolver  no  paciente  autoconfiança  e 
orientando-o quanto a seus direitos de cidadão.
e) Trabalhar em lugares como creches e presídios.

28.  Sobre  os  conceitos  de  Atividade,  Ocupação  e 
Trabalho,  termos constantemente  utilizados  na prática e 
teoria da Terapia Ocupacional,  analise as proposições e 
assinale verdadeiro (V) ou falso (F).
(   )  Atividades  são  ações  humanas  direcionadas  a  um 
objetivo;
(   ) Ocupação se restringe às atividades de alimentação, 
higiene, vestuário e locomoção;
(  )  Trabalho  inclui  atividades  remuneradas  com 
envolvimento empregatício;
(   ) A ocupação contribui para a saúde e bem-estar, pois 
estrutura  a  vida  cotidiana.  Possui  significado  e  valor 
pessoal para cada ser humano.

a) V, F, V, V;
b) F, F, V, V;
c) V, F, V, F;
d) F, F, F, V;
e) F, V, V, V.

29. Um terapeuta ocupacional do Município de Presidente 
Dutra,  que  atua  junto  à  pessoa  com  deficiência  em 
serviços de especialidades de nível secundário ou terciário 
deve desenvolver as seguintes ações:

a) Avaliação e acompanhamento do uso de próteses.
b)Orientações  para  mobilidade  ao  deficiente  visual  e 
estimulação da fala para distúrbios de comunicação.
c)Detecção  dos  fatores  de  risco  e  atendimento  de 
intercorrências.
d)Acompanhamento  do  uso  de  próteses  e  órteses  e 
desenvolvimento de atividades de pesquisa.
e) Desenvolvimento de atividade de pesquisa e orientação 
de mobilidade.

30.  São exemplos de preensões que utilizam o polegar, 
EXCETO.

a) Palmar, 
b) Em leque, 
c) Em chave, 
d) Trípode.
e) Interdigital

31.  Como você,  terapeuta  ocupacional  da  Prefeitura  de 
Presidente Dutra, orientaria uma paciente com diagnóstico 
de  Acidente  Vascular  Cerebral,  com  comprometimento 
leve do lado esquerdo do corpo, em relação às atividades 
da vida diária:

a) Passar a roupa com a mão esquerda segurando o ferro e 
a outra solta ao lado do corpo.
b) Lavar a louça com o braço esquerdo estendido ao lado do 
corpo e o braço direito sobre a pia executando a atividade.
c)  Misturar  a  massa  do  bolo  com  o  membro  superior 
esquerdo estabilizando a travessa,  posicionando-o entre o 
antebraço e o tronco,  com a mão esquerda colocada em 
concha ao redor dela e a mão direita segurando a colher 
para misturar o bolo.
d) Varrer a casa segurando a vassoura com a mão esquerda 
sobre a direita.
e)  Esfregar  a  roupa  segurando  a  escova  com  a  mão 
esquerda sobre a mão direita.

32.  A tríade sintomatológica:  desatenção,  hiperatividade e 
impulsividade se refere a/ao:

a) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
b) Autismo.
c) Transtorno de Conduta Obsessivo.
d) Transtorno Compulsivo.
e) Síndrome fóbica.

33. Em relação ao Projeto Terapêutico Individual do paciente 
no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), julgue se certas 
ou erradas as proposições abaixo.

(   ) Estes devem ser individualizados e incluir a participação 
do usuário, respeitando suas escolhas e limites.
(   ) O projeto terapêutico deve visar à inserção social e à 
melhor qualidade de vida.
(   ) O projeto terapêutico deve ser elaborado e executado 
por  cada  profissional  da  equipe  individualmente  e  sem 
participação dos usuários.
(    ) Ser flexível e ter metas claras, estabelecidas conforme 
a avaliação dos resultados alcançados.
 (   ) Deve ter como objetivos o aumento do conhecimento do 
paciente sobre os seus problemas, a sua autonomia afetiva, 
material e social, e o seu relacionamento social e político. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta:

a) C, C, C, C, C
b) C, E, E, C, C
c) C, C, E, C, C
d) E, E, C, C, E
e) E, C, C, E, E

34.  O Índice de Barthel  é um instrumento frequentemente 
usado para avaliar a independência funcional e mobilidade 
em pacientes:



a) Idosos.
b) Adolescentes. 
c) Esquizofrênicos com até 35 anos de idade.
d) Autistas.
e) Crianças.

35.  Na  criança  Deficiente  Mental  o  desenvolvimento 
psicomotor  obedece  à  mesma  sequência  evolutiva  das 
fases do desenvolvimento da criança normal.  A principal 
diferença é que:

a) Sustenta a cabeça mais cedo.
b) Não engatinha, começa a andar pulando a fase anterior.
c) Não tem equilíbrio nas pernas.
d) Senta-se mais ou menos aos 16 meses.
e)  Na  criança  deficiente  mental  as  fases  ocorrem mais 
lentamente.

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião  que  leva  o  mesmo  nome  deste  Município. 
Esta Microrregião é formada por .......... Municípios, sendo 
que, dentre os Municípios que a formam, é o Município 
de ........ aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente, 
na alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul, chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  5%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  2%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.

c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são,  em 
termos muito próximos,  iguais  às receitas orçamentárias 
realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................,  com uma 
produção próxima a ........................

As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes, assinale aquele que, em termos econômicos, tem 
maior relevância para economia local (de Presidente Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




